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Tall og fakta

Asker er en del av en 
voksende hovedstadsregion 

Politisk styrt (H)

60.000 innbyggere (Norges 
11. største kommune)

Driftsbudsjett 4 mrd. kroner 

4000 ansatte

55 virksomheter og 250 
enheter



God ledelse og gode plan- og 
styringsprosesser er en forutsetning for at 
Asker kommune kan ivareta sin rolle som 

tjenesteyter, samfunnsutvikler og 
demokratisk arena. 



Ledelse og styring i Asker kommune

• Det har vært behov for å definere og 
tydeliggjøre hva virksomhetsstyring i Asker 
kommune innebærer, og lage en samlet 
fremstilling.  

• Heftet definerer og tydeliggjør overordnede 
prinsipper og føringer for ledelse og styring i 
Asker kommune. 

• Detaljerte prosedyrer og retningslinjer er 
beskrevet i Felles ledelsessystem (ISO-
sertifisert).

• Kobler ledelse direkte til resultatindikatorer 
(93), prosesser og strukturen.



Ledelse i Asker kommune – visjon 
og prinsipper

Ledere viser vei,
griper mulighetene og 

oppnår resultater 
sammen med andre



Virksomhetsstyring – definisjon 

Virksomhetsstyring favner all
ledelsesmessig aktivitet, styring
og kontroll som skal bidra til å 
iverksette politiske vedtak,
prioriteringer og mål, og å skape best
mulige resultater og kvalitet i
tjenestene. 

Virksomhetsstyringen omfatter begge 
fullmaktsnivåene og skal sikre at
styringen skjer likt og samordnet
mellom og innen tjenesteområdene.



Helhetlig plan- og styringssystem

Kvalitetsstyring ISO - standarder



Internkontroll integrert i plan- og 
styringssystemet

Kvalitetsstyring ISO - standarder

RÅDMANNENS INTERNKONTROLL – PROSESSER OG SYSTEMER

Felles 
ledelsessystem

Asker Dialogen Interne 
revisjoner

Eksterne 
revisjoner

Ledelsens 
gjennomgang

ISO-sertifisering



PUFF-sirkelen



Hvorfor ISO-sertifisering?
• Ledelse, strategi og beslutningsstøtte
• Styring, risiko og kontroll
• Bygge godt omdømme ( miljø / samfunnsansvar)
• Sikre effektive tjenester
• Kvalitet - «best praksis»
• Læring og forbedring
• Et felles gjennomgående system for hele 

organisasjonen
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Nye ISO 9001 og 14001

• Asker kommune har hele tiden samlet de 
tre standardene vi er sertifisert på i ett 
helhetlig styringssystem som er 
gjennomgående for hele organisasjonen.

• Når standardene blir samkjørt gjennom 
en overordnet grunnstruktur, og med 
særlig vekt på lederskap og ikke bare 
styring, vil dette bli et bedre verktøy for 
alle i organisasjonen.

• Vi har allerede oppdatert ISO-27001 til ny 
versjon/grunnstruktur. Dette arbeidet har 
lagt  forholdene til rette for overgangen til 
de to som nå lanseres

• Interessentanalyse vil bli særlig vektlagt –
hvem kan påvirke, hvem blir påvirket

Utvikling er å vikle ut flokene



Forenkling og digitalisering

Rådmannen er opptatt av å legge til rette for 
at ledere kan bruke mindre tid til 
administrasjon og mer tid til tjenesteutvikling 
og ledelse

Sjekkliste for forenklingsarbeidet

Ved planlegging av nye utviklingstiltak skal det 
vurderes om tiltaket bidrar til: 

• Mer effektiv tidsbruk
• Å redusere dobbeltarbeid
• At vi gjør færre feil
• Økt deling og spredning
• Lavere kostnad

Utvikling er å vikle ut flokene



Siloer skaper utfordringer



Kunsten å finne balansen mellom 
tillit og kontroll
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